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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі економічного розвитку значно

зросла роль логістичних процесів на підприємствах. Це
зумовлено високою конкуренцією на ринку, розвитком
технологій та економічних відносин, зростанням вимог
споживачів, необхідністю зниження витрат.

Логістика виступає новим науково*практичним на*
прямком в Україні. Український бізнес не на стільки за*
стосовує логістику у своїй практичній діяльності по*
рівняно з зарубіжними країнами.

Іноземний досвід показує, що застосування логі*
стичного підходу на підприємствах дозволяє не тільки
покращити рівень обслуговування кінцевих споживачів,
але й при цьому мінімізувати загальні витрати.

УДК 164.01

Ю. В. Тараненко,
аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Y. Taranenko,

PhD. Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ECONOMIC ESSENCE AND IMPORTANCE LOGISTICS FOR ENTERPRISES

У статті висвітлюється економічна сутність та значення логістики. Визначено, що правильне функ3

ціонування та правильна взаємодія структурних елементів логістичних процесів на підприємстві сприя3

тиме підвищенню ефективності управлінських рішень. Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні визна3

чення поняття "логістика". Виділено загальні аспекти сучасного розуміння логістики. Визначено, що ло3

гістика дозволяє контролювати всі процеси, де можна здійснити економію, а саме: постачання, продаж,

транспортування, упаковка, закупівлі, зв'язок з митницею і державними органами. Досліджено етапи та

стадії розвитку логістики та встановлено, що велика частина товаровиробників і посередників Західної

Європи в найближчому майбутньому буде знаходитися в третій і четвертій стадіях розвитку логістичних

систем. Представлено класифікацію логістики. Показано інтеграцію логістики з основними сферами діяль3

ності підприємства.

The article highlights general aspects of modern understanding of logistics. The study shows the correct

functioning and proper interaction of structural elements of logistics processes at the plant will increase the

effectiveness of management decisions. The paper analyses domestic and foreign definitions of 'logistics'. The

paper examines economic essence and importance logistics. The study shows that logistics allows you to control

all processes where you can save, namely the supply, sale, transportation, packaging, procurement,

communication with customs and government agencies. The article examines phases and stages of development

of logistics. The research shows that most of the producers and intermediaries of Western Europe will be in the

third and fourth stages of logistics systems in the near future. The article describes classification of logistics. The

research examines logistics integration with the main areas of the company.
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МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є аналіз існуючих визначень поняття

"логістика" та його класифікація, уточнення економіч*
ної сутності та значення логістики, дослідження теоре*
тичних підходів щодо особливостей логістики на
підприємствах на сучасному етапі економічного розвит*
ку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Існує багато точок зору щодо визначення фунда*
ментального поняття "логістика", в тому числі і таких ук*
раїнських та зарубіжних вчених, як Е. Барді, Д.Дж. Бау*
ерсокс, А. Бутов, Дж. Бушер, А.Г. Кальченко, Д.Дж. Клосс,
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Дж. Койл, С. Ленглі, О.В. Павленко, Ю.В. Пономарьова,
В.М. Приймак, В.И. Сергеев, Г. Тiндаль, А.А. Чеботаев та
інші [1—4, 8—15].

Теоретичні і практичні аспекти логістичних процесів
досліджувалися багатьма вченими*економістами, зок*
рема Д. Вуд, Д.Д. Костоглодов, М.Л. Линдерс, П. Мерфі,
В.Е. Николайчук, И.И. Саввиди, А.И. Семененко, В.Н. Ста*
ханов, Х.Е. Фиррон, А.Г. Черкесов та інші [5—7, 13, 16].

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ
ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на значну кількість досягнень у
теорії  та практиці  особливостей логістики на
підприємстві, існує ряд проблем, які виступають
предметом дискусій та обговорень вчених*еко*
номістів. Це свідчить про бурхливий та динамічний
розвиток науки логістика, оскільки визначення, об*
'єкти дослідження, концептуальні засади змінювали*
ся й уточнювалися з розвитком ринкових відносин.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Незважаючи на те, що логістика це доволі моло*
да наука, вона має величезні перспективи розвитку
та використання в практичній діяльності підпри*
ємств.

Черкесов А.Г. зазначає, що логістика є новим на*
прямком, який швидко здобуває популярність у діло*

вому середовищі [13, с. 6] Це пояснюється встанов*
ленням ринкових відносин у нашій країні, переходом
від концепції ринку продавця до ринку покупця, який
змушує виробничі торгові системи гнучко реагувати
на швидкозмінні потреби споживачів.

Найпоширенішою точкою зору є те, що термін
"логістика" походить від грецького слова "logis*
ticos" — мистецтво обчислювати і міркувати [3; 4;
9; 11; 12; 13], за іншими версіями — від французь*
кого "loger" — постачати, чи від древньогрецького
"laubja" — склад, зберігання [9] Візантійський імпе*
ратор Леон VI (825—912 роки н.е.) вважав, що зав*
данням логістики є сплачувати платню армії, поста*
чати зброю і військове спорядження, своєчасно і
достатньою мірою піклуватися про її потреби й
відповідно готувати кожен акт військового походу,
тобто підраховувати простір і час, робити правиль*
ний аналіз місцевості з точки зору пересування ар*
мії, а також визначити сили опору супротивника і
згідно з цими функціями управляти й керувати, тоб*
то розпоряджатись рухом і розподілом власних
збройних сил [4, c. 7].

Аналіз літературних джерел показує, що немає
єдиного уніфікованого визначення поняття логісти*
ки, яке б отримало всезагальне визначення. Тому
наведемо найбільш поширені її визначення, запро*
поновані вченими і практиками Америки, Франції,
Німеччини, Росії, України (табл. 1).

Таблиця 1. Трактування поняття "логістика"

Джерело: побудовано автором.
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Аналіз зарубіжної і вітчизняної літератури доз*
волив виділити деякі загальні аспекти сучасного ро*
зуміння логістики. Так, під логістикою розуміється:

— новий напрям в організації руху вантажів;
— теорія планування різних потоків у людино*

машинних системах;
— сукупність різних видів діяльності з метою

одержання необхідної кількості вантажів у по*
трібному місці і в потрібний час з мінімальними вит*
ратами;

— форма управління фізичним розподілом про*
дукту;

— інтеграція транспортного і виробничого про*
цесів;

— процес планування витрат по переміщенню і
збереженню вантажів від виробництва до споживан*
ня;

— ефективний рух готової продукції від місця ви*
робництва до місця споживання;

— новий науковий напрямок, пов'язаний з роз*
робкою ефективних методів управлянні матеріаль*
ними та інформаційними потоками;

— наука про раціональну організацію виробниц*
тва і розподілу.

Різноманітність трактування поняття логістики
не змінює об'єкта дослідження, яким виступають
матеріальні і супутні їм інформаційні потоки, та при
цьому дозволяє виділити дві основні точки зору на
логістику:

— як на напрям господарської діяльності, який
полягає в управлінні матеріальними потоками в сфе*
рах виробництва і послуг;

— як на науку визначення потреб, а також прид*
бання, розподілу і змін у робочому стані протягом
життєвого циклу всього того, що забезпечує ці по*
треби.

Отже, з проведеного аналізу можна зробити вис*
новок, що логістика — це інтегрована система пла*
нування, контролю, управління та регулювання по*
токами ресурсів на підприємствах як єдиним цілим,

яка допомагає заощаджувати гроші, час, обладнан*
ня, площі, продукцію та ін. Логістика дозволяє кон*
тролювати всі процеси, де можна здійснити еконо*
мію, а саме: постачання, продаж, транспортування,
упаковка, закупівлі, зв'язок з митницею і державни*
ми органами.

Аналіз еволюції розвитку логістики дозволив
виділити низку етапів і стадій. Під етапами розвит*
ку логістики розуміється рівень теоретичних роз*
робок і принципова реалізація їх на практиці в про*
цесі вдосконалення ринкових відносин і впливу на*
уково*технічного прогресу. У таблиці 2 представ*
лена характеристика етапів світового розвитку ло*
гістики.

Стадії розвитку логістики розрізняються за
рівнем готовності виробничих суб'єктів використо*
вувати в практиці свого функціонування філософію
логістичного управління. Експертні дослідження,
проведені на початку 90*х років ХХ століття в краї*
нах Західної Європи, показали, що досягнення у га*
лузі логістики не є рівнозначними. Так обстеження
500 компаній, а саме: 26% — компанії ФРН, 20% —
Голландії, 17 % — Великобританії, 16% — Франції,
11% — Бельгії та 10 % — Іспанії, які представляють
30 різних галузей економіки, дозволили виділити чо*
тири основні стадії в розвитку логістики [5; 6; 7; 9]:

— 1 стадія (57 % фірм) — нерегулярність органі*
зації, добове планування логістики, централізація
транспортування матеріальних ресурсів;

— 2 стадія (20 % фірм) — централізоване обслу*
говування споживачів і обробка заказів. Тижневе
планування логістики;

— 3 стадія (18 % фірм) — прогнозування збуту,
реалізація комплексу маркетингових заходів. Пла*
нування логістики — місячний період, використан*
ня макрологістики;

— 4 стадія (5 % фірм) — впровадження інтегро*
ваних маркетингових і логістичних систем, які охоп*
люють весь процес виробництва. Довготермінове ло*
гістичне планування — 1 рік.

Таблиця 2. Характеристика етапів розвитку логістики

Джерело: розроблено автором на основі [4; 5; 7].
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Аналізуючи сучасні тенденції розвитку світової
економіки, можна зробити висновок, що велика ча*
стина товаровиробників і посередників Західної
Європи в найближчому майбутньому буде знаходи*
тися в третій і четвертій стадіях розвитку логістич*
них систем. Країни перехідних економік, зокрема,
Україна знаходяться на другому етапі розвитку ло*
гістики, а деякі підприємства — на другій і третій
стадії. Це зумовлено відсутністю тривалої історії
розвитку ринкових відносин, високим рівнем неста*
більності конкурентного середовища, у якому фун*
кціонують національні  підприємства, а також
відсутність менеджерів*логістиків у складі топ*ме*
неджерів фірм.

Мерфи П. у [16] вважає, що метою логістичного
процесу є формулювання основного правила логісти*
ки — правила "7R":

1R — потрібний товар (right product);
2R — необхідної якості (right quality);
3R — в необхідній кількості (right quantity);
4R — в потрібний час (right time);
5R — в потрібне місце (right place);
6R — потрібному споживачу (right customer);
7R — з необхідним рівнем витрат (right cost).

Сутність даного правила полягає в тому, що спо*
живач повинен отримати необхідні по якості і
кількості товари, у потрібний час, у потрібному місці,
від надійного постачальника з належним рівнем об*
слуговування (як до здійснення продажу продукції,
так і після) і при заданому рівні загальних витрат.
Отже, успіх у "зверненні" потенційних клієнтів фак*
тично залежить від оперативності виконання вимог
замовника. Недотримання хоча б однієї з наведених
умов може призвести до втрати клієнтів і, відповід*
но, певної частки ринку.

Крім зниження операційних, у тому числі логі*
стичних витрат, одним з основних напрямів стратегії
підприємства стає концентрація на пріоритетних ви*
дах бізнесу і операціях. Це сприяє раціональному
розподілу ресурсів підприємства на ті види бізнесу,
які є конкурентоспроможними і в яких у фірми є
певні переваги (технологія, ноу*хау, спеціальне об*
ладнання, підготовлені  кадри).  Такий підхід у
західній практиці називається визначенням "ключо*
вої компетенції" (core competence).

Для того, щоб правильно та ефективно побуду*
вати логістичний ланцюг, необхідно представити її
функціонування як кібернетичну систему, яку харак*

Таблиця 3. Класифікація логістики

Джерело: розроблено автором на основі [5; 6; 9].

Рис. 1. Інтеграція логістики з основними сферами діяльності підприємства

Джерело: розроблено автором.
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теризують певні елементи, особливості та власти*
вості. Існує досить велика широка класифікація ло*
гістики, що відображає рівень ієрархії управління і
її функціональну спрямованість. У таблиці 3. пред*
ставлені змістовні аспекти різних класифікацій.

Логістичні структури підприємства тісно взаємо*
діють з багатьма функціональними підрозділами —
відділом маркетингу, службами фінансів, плануван*
ня, виробництва, контролю. Так, логістика постачан*
ня разом з маркетингом формує параметри вироб*
ництва, його характер і режим; виробнича логістика
залежить від процесів, які протікають у логістиці по*
стачання, і тісно пов'язана з плануванням виробниц*
тва і фінансами підприємства. На рисунку 1 показа*
на інтеграція логістики з основними сферами діяль*
ності підприємства.

Таким чином, глобальною тенденцією розвитку
світової економіки на сучасному етапі стає розвиток
підприємств на основі логістичного підходу, що доз*
воляє підвищити його організаційно*економічну
стійкість. Проведений аналіз дозволив виділити ос*
новні елементи логістичної структури підприємства.

ВИСНОВКИ
На сучасному етапі економічного розвитку логі*

стика займає одне з провідних місць для діяльності
підприємства. Правильне функціонування та пра*
вильна взаємодія структурних елементів логістичних
процесів на підприємстві сприятиме підвищенню
ефективності управлінських рішень. У результаті
дослідження було проаналізовано визначення по*
няття "логістика" та дано власне визначення, виді*
лено загальні аспекти сучасного розуміння логісти*
ки. В статті розглянуто особливості етапів та стадій
розвитку логістики, представлені змістовні аспекти
різних класифікацій логістики, показана інтеграція
логістики з основними сферами діяльності підприє*
мства. Необхідності подальших досліджень набуло
питання удосконалення логістичних процесів на
підприємствах.
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